Senior Electrical Engineer (M/V)
Over USG:
Utility Support Group (USG) B.V. is een gewaardeerde werkgever, waar mensen zich
volop kunnen ontwikkelen en daarmee zinvol bijdragen aan de doelstellingen van USG,
haar klanten en een duurzame samenleving.
Wij zoeken enthousiaste en professionele medewerkers die betrokken en bevlogen zijn;
collega’s die zich graag zakelijk en persoonlijk willen ontwikkelen en streven naar een
hoge (interne) klanttevredenheid en plezier in het werk.
USG Industrial Utilities verzorgt de productie, distributie en levering van utilities
(elektriciteit, stoom, aardgas etc.) voor bedrijven op industriesite Chemelot. Wij leveren
aan fabrieken van onder andere SABIC, OCI Nitrogen, ARLANXEO, Fibrant en AnQore. Bij
al onze activiteiten staan veiligheid, milieu en servicegerichtheid voorop. Ter
ondersteuning van de afdeling Technology & Sustaintability zijn we op zoek naar een Senior
Electrical Engineer. Bij goed functioneren en de juiste kwalificaties is doorgroei naar een positie
als hoogst verantwoordelijke Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke dan wel
Supervisor Electrical Engineering mogelijk.
Jouw uitdaging:
• Je bepaalt standaarden en specificaties voor het E-distributienet, elektrische installaties en
elektrische apparatuur;
• Je bent aanspreekpunt voor klanten en de interne organisatie op het gebied van
elektrotechnische vraagstukken;
• Je beoordeelt aanvragen voor nieuwe E-aansluitingen en voert daarvoor de netplanning en
capaciteitstoetsing uit;
• Je identificeert en definieert de benodigde projecten vanuit compliance, veiligheid, einde
levensduur en uitbreiding van de (net)capaciteit;
• Je verzorgt de scoping van en ondersteuning bij de engineering van elektrotechnische
projecten;
• Je bent Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke;
• Je ondersteunt E-bedrijfsvoering;
• Je stelt Installatie Beheer Concepten, Onderhoudsconcepten en Preventieve
Onderhoudsplannen op;
• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het onderhoudsbudget en de
onderhoudsjaarcontracten voor ‘jouw’ installaties.

Jouw ideale achtergrond:
• Je beschikt over een afgeronde hbo- of wo-opleiding Elektrotechniek;
• Je hebt reeds 5-10 jaar ervaring in één of meer soortgelijke functies in de industrie en/of bij
energie- of netwerkbedrijven;
• Je hebt kennis van en ervaring met SAP;
• Je bent opgeleid, of bereid om opgeleid te worden, als (hoogstverantwoordelijke)
Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke;
• Je bent bereid om wachtdiensten te lopen.
Persoonskenmerken:
• Veilig werken is voor jou een vanzelfsprekendheid;
• Je bent enthousiast, consciëntieus en vasthoudend;
• Je bent proactief, inventief en je toont eigenaarschap;
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent besluitvaardig en resultaatgericht;
• Je bent communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk) en flexibel ingesteld, kunt
zelfstandig werken en overlegt gemakkelijk met collega’s in je eigen en andere
vakdisciplines.
Jouw beloning:
Je ontvangt conform de Energie CAO Productie en Leveringsbedrijven een markconform
basissalaris aangevuld met goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. een
eindejaarsuitkering en targetbeloning. We hebben een collectieve ziektekostenverzekering,
een marktconforme pensioenregeling, een prima studiekostenregeling om je verder te
ontwikkelen en een verhuisregeling voor mensen woonachtig buiten de regio.
Jouw reactie:
Als je voldoet aan het hierboven beschreven profiel en je bent geïnteresseerd in deze functie,
stuur dan je cv en motivatiebrief naar recruitment.usg@usg.company t.a.v. Rick van den Hazel.
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Rick van den Hazel, Hiring &
Recruitment Officer, T: +31 (0) 6 83 45 76 03.

